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Verbeteren productiviteit kantoormedewerkers 
 

METHODE SLIMMER 
R4PRO heeft de methode SLIMMER ontwikkeld om kantoorprofessionals nog productiever te maken 
dan ze al zijn. In vele gevallen is een productiviteitsstijging van 10% tot wel meer dan 20% 
mogelijk. De methode bestaat uit 3 fasen met een afrondende fase er achteraan: 
 
1.  

 

In deze fase houdt R4PRO een gesprek met de kandidaat en evt. de manager. Er wordt 
afgebakend en de vinger op de “zere plek” gelegd. Hiermee wordt bewerkstelligd dat er een 
training OP MAAT gegeven  kan worden en kunnen er tijdens de training voorbeelden uit de 
praktijk van de kandidaat gebruikt worden. 
Met kandidaat of manager van de kandidaat kunnen afspraken gemaakt worden over te 
behalen doelen met het traject en daarop kan ook de tariefstructuur van R4PRO worden 
afgestemd. 

 
2.  

 

Trainen gebeurt beperkt. Nooit een gehele cursus, doch steeds die onderwerpen die van 
belang zijn voor de eigen praktijk. Daardoor is de trainingstijd meestal ½ tot 2 dagen. 
Deze training kan in-house plaatsvinden doch ook op een andere locatie in Limburg, bij 
voorkeur in de buurt van de woonplaats van de kandidaten. 

 
3.   

 

Vaak zie je na een training de kennis wegzakken, omdat de deelnemer na 3 tot 5 dagen terug 
komt op zijn/haar werkplek en er een flinke achterstand weg te werken is, waardoor er geen 
ruimte is het geleerde in praktijk te brengen. R4PRO houdt het aantal trainingsuren beperkt 
en kan bovendien de training geheel of gedeeltelijk buiten de werkuren geven.  
R4PRO komt bovendien 10 tot 15 weken lang wekelijks of 2-wekelijks terug bij de kandidaat 
op de werkplek om samen de best mogelijke werkwijze te ontdekken en te verankeren. In 
plaats van dat de kennis wegzakt, wordt deze hierdoor zelfs vergroot. 

 

4.  
 

Na het gehele traject moeten er aantoonbare resultaten zijn behaald. R4PRO wil haar 
kandidaten resultaten laten bereiken, niet alleen inspanning leveren. 

 

 

  

 

VOOR WIE? 
Dit traject is geschikt voor 
iedere kantoormedewerker die 
WIL verbeteren. De aan te 
pakken punten worden op maat 
aangepast aan de deelnemer(s). 
 
 

 

 

 

INVESTERING 
De investering is afhankelijk van de hoeveelheid onderwerpen die getraind moeten worden, de 
duur van het coachingstraject en het aantal deelnemers van één bedrijf. 
Afhankelijk van het bovenstaande alsmede de behaalde resultaten bedraagt uw investering tussen 
€1.000,- en €2.000,-.  


